
SZARVASI ARBORÉTUM – VENDÉGHÁZ 

 

HÁZIREND 

 

Felelősségvállalás 

 

Az Arborétum vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend 

megszegéséből származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A vendégek 

vagyontárgyaiért a Szent István Egyetem felelősséget nem vállal! 

 

Dohányzás, tűzrakás 

 

Az Arborétum területén dohányozni, tüzet rakni, nyílt lángot használni szigorúan tilos! 

Dohányzásra kijelölt hely a vendégház épületében az 1. emeleti teraszon van. 

 

Szállás 

 

Az érkezés napján a szállást vendégeink 14.00 órától foglalják el, illetve azokat a kijelentkezés 

napján 10:00 óráig kötelesek elhagyni. Kérjük Önöket az éjszakai csend betartására 22:00 órától 

7:00 óráig! Az Arborétum portáján 18:00 – 07:00 óra között éjszakai ügyelet van. Kérjük 

vendégeinket, hogy a szállásra idegeneket ne engedjenek be és ügyeljenek a vendégház 

tisztaságára!  

 

Állatok 

 

A szálláson kisállatok, házikedvencek elhelyezésére nincs lehetőség. Az Arborétum területén 

élő állatok, a kertben sétáló pávák, baglyok, denevérek stb. szabadon élnek, kérjük, ne zavarják 

őket. Az állatok etetése tilos! 

 

Az épület és a vendégszobák zárása 

 

A Vendégház főbejáratát minden ki- és belépés esetén kérjük kulcsra zárni! Minden szobakulcs 

mellett bejárati kulcs is található. A szállás igénybevételét követően a kulcsokat a portán 

szíveskedjenek leadni. 

 

Berendezési tárgyak használata 

 

Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A szobák berendezési,- és használati 

tárgyait (bútorok, textilek, stb.) kérjük, ne vigyék ki a kertbe! Amennyiben a tartózkodás alatt 

a bútorokat és berendezési tárgyakat áthelyezik, úgy távozáskor ezt kérjük visszarendezni. 

 

Parkolás 

 

Kérjük, hogy autóikkal a vendégház mellett úgy parkoljanak, hogy a kert látogatóit ne 

korlátozzák a szabad mozgásban és más szálló vendéget a parkolásban! A parkolás a növényzet, 

a környezet károsítása nélkül történjen. 

 

Étkezés 

 

A vendégház felszerelt konyhával rendelkezik (kombinált hűtő-fagyasztó szekrény, gáztűzhely 

villanysütővel, mosogatógép, mikrohullámú sütő, kávéfőző, étkészlet és evőeszközök 20 fő 

részére, főzőedények). A konyhai gépeket, eszközöket szíveskedjenek rendeltetésszerűen 



használni.  Az étkezésre külön, közös étkező helyiségben van lehetőség. Kérjük, ügyeljenek a 

közös helyiségek tisztaságára. 

 

Hulladék elhelyezése 

 

Minden szobában és a közös használatú konyhában és étkezőben megtalálható hulladékgyűjtő 

konténer. Kérjük, hogy a keletkezett hulladékot ezekben helyezzék el. 

 

Meghibásodás 

 

Mint minden háztartásban, a vendégházban is előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján 

kívül tönkremegy, meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges 

komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a portán haladéktalanul jelezni. 

Gondoskodunk a hiba elhárításáról. 

 

 

 

Köszönjük! 

 


